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Prezado pesquisador, 

O Curso de Graduação em Ciências Atuariais da UFC foi criado pela Resolução nº 40 de 

29/10/1992 do Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) e pela Resolução nº 10 de 03/11/1992 do 

Conselho Universitário da UFC, tendo seu início de funcionamento em 1993 com a entrada da 

primeira turma. 

O projeto de criação do Curso de Curso de Ciências Atuariais, idealizado pelo Professor 

Emérito Dr. Emílio Recamonde Capelo, tinha como intuito suprir as reais e futuras necessidades 

do mercado de trabalho regional. Em funcionamento desde 1993 na FEAAC/UFC e vinculado ao 

Departamento de Administração (DA), o Curso de Ciências Atuariais é um curso de ensino 

superior noturno na modalidade presencial e conferidor de diploma de bacharel ao seu 

concludente e, atualmente, oferece 35 vagas anuais para ingresso no primeiro semestre letivo.  

Em 2023 será realizada uma cerimônia de comemoração aos 30 anos do Curso de 

Ciências Atuariais da UFC. Em alinhamento a essa iniciativa, a Contextus – Revista 

Contemporânea de Economia e Gestão, hoje classificada como B1 no estrato Qualis-Capes de 

sua área de cobertura, lançará uma edição especial com artigos científicos sobre temas de 

interesse da comunidade atuarial. 

O resultado da chamada especial de artigos para essa edição comemorativa da revista 

Contextus será divulgado em abril de 2023. Serão recebidos para avaliação e possível publicação 

artigos originais de revisão de literatura, ensaios ou estudos empíricos em uma dessas áreas 

e/ou afins: 

 

· Saúde Suplementar 

· Seguro e Resseguro 

· Previdência  

· Gestão financeira em Instituições de Risco 

· Demografia 

· Educação e carreira em Ciências Atuariais 

 

Tais artigos deverão ter como foco de pesquisa temas gerais que envolvam uma dessas 

áreas, obedecendo ao número máximo de 5 autores por submissão. Cada autor só poderá ter 

um artigo aceito e publicado para essa edição, sem distinção entre autoria ou coautoria. 

Todas as normas para submissão, políticas de avaliação, normas técnicas e toda e 

qualquer informação sobre a revista podem ser encontradas no site do periódico 

(http://www.periodicos.ufc.br/contextus). 

Interessados em participar do processo deverão submeter seus artigos obedecendo às 

normas e padrões de publicação da revista e utilizando os modelos de artigos disponíveis no link 

http://www.periodicos.ufc.br/contextus/about/submissions#authorGuidelines. 

http://www.periodicos.ufc.br/contextus
http://www.periodicos.ufc.br/contextus/about/submissions#authorGuidelines


Os autores devem informar no momento da submissão, no espaço “Comentários ao 

Editor”, que seu artigo é direcionado a esta edição especial (30 anos do Curso de Ciências 

Atuariais da UFC). 

 

Datas importantes: 

• Submissão de artigos: 11/11/2022 a 25/01/2023 

• Primeira rodada de avaliação e comunicação aos autores: até 10/03/2023 

• Envio das versões corrigidas: até 25/03/2023 

• Divulgação final dos resultados: 03/04/2023 

• Lançamento da Edição Especial (Ciências Atuariais): junho de 2023 

 

Para contato, dúvidas ou mais informações, está disponível o e-mail 

revistacontextus@ufc.br. 

Agradecemos e aguardamos sua colaboração. 

 

Fortaleza, 11 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Diego Machado 

Editor-chefe da Revista Contextus 
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